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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

؟چه میزان رابطه جنسی و زناشویی طبیعی است  

ثسیبسی اص صٍجْبی جَاى ثِ دلیل ػذم آضٌبیی ٍ دس پبسُ ای اص هَاسد ًجَد 

آگبّی کبفی دسثبسُ ًحَُ ثشخَسد ثب سٍاثظ ػبعفی ٍ صًبضَیی ثیي ّوسشاى ، ثب 

هطکالتی هَاجِ ّستٌذ، کِ هتبسفبًِ ایي هطکالت دس ثشخی اص هَاسد تجذیل ثِ 

ّبی خبًَادگی هی گشد کِ آثبس آى دس هؼضالتی ّوچَى افضایص آهبس  ثحشاى

ثبضذ هی هطبّذُ قبثل. …عالق دس جبهؼِ ، تٌَع علجی جٌسی ٍ . 

 
 

اخیشاً صیبد ثب ّوسشتبى ساثغِ صًبضَیی ًذاضتِ ایذ؟ ثذ ًیست کِ ثذاًیذ ثِ 

ذ ػقیذُ کبسضٌبسبى یک پٌجن صٍج ّب اصدٍاج ّبیی ثذٍى ساثغِ صًبضَیی داسً

هشتجِ دس سبل ساثغِ صًبضَیی ثشقشاس هی کٌٌذ. ٍ یک  ۰۱ایي یؼٌی کوتش اص 

سَم صٍج ّب ّویطِ سش ایي هسئلِ هطکل داسًذ کِ اهیبل ٍ خَاستِ ّبی 

جٌسیطبى ّوخَاًی ًذاسًذ ٍ ایي یکی اص اغلی تشیي دالیل هشاجؼِ صٍج ّب ثِ 

سبلِ کِ ػالقِ ای ثِ رکش ًبهص دس ایٌجب ًذاضت،  ۳۳.یک کبسهٌذ هطبٍس است

سبل است کِ اصدٍاج کشدُ ام. خیلی ٍقت ّب ثَدُ کِ اگش  ۰۱هي “هی گَیذ: 

کجبس ساثغِ صًبضَیی داضتین ثشایوبى ًؼوتی ثَد. هي هججَسم ثؼذ اص یک سِ هبُ ی

سٍص عَالًی سش کبس ضبم سا آهبدُ کٌن ٍ ثؼذ ثچِ ّب سا ثخَاثبًن چَى حقَق 

ضَّشم کفبف صًذگیوبى سا ًوی دّذ ٍ هي ّن هججَسم پب ثِ پبی اٍ کبس کٌن. ثِ 
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ضت  ۰۱ذ اص خبعش ّویي قبًًَی کِ ثشای ضَّشم گزاضتن ایي است کِ ثؼ

 ”.خستِ ٍ کَفتِ هی خَاّن ثِ سختخَاة سفتِ ٍ فقظ ثخَاثن

 
هتخػػیي اػتقبد داسًذ کِ پبییي ثَدى سغح هیل جٌسی ّن یکی اص 

هتذاٍلتشیي هسبئل ٍ هطکالت جٌسی خبًَادُ ّب دس قشى حبضش است.ایٌکِ 

هیل جٌسی دس حبل حبضش ًسجت ثِ سبلْبی قجل کوتش ضذُ است یب ًِ، 

اهب یک چیض قغؼی است ٍ آى ایٌکِ ضکبیت خبًن ّب ثیطتش  هطخع ًیست

است! ٍقتی صٍج ّب ثشای هطبٍسُ هی سًٍذ، ایي خبًن ّب ّستٌذ کِ هشدّب سا ثِ 

صٍس سوت دفتش کبس سٍاًطٌبسبى هی کطبًٌذ. ٍ ثشخالف ػقیذُ ػوَم، هیل 

جٌسی هشدّبست کِ پبییي آهذُ است. دس جبهؼِ هب قبثل قجَلتش ایي است کِ 

هیل جٌسی ًذاضتِ ثبضذ تب هشد. ٍقتی ایي هشد است کِ هیل جٌسی پبییٌی  صى

 .داسد، ثشای ّش دٍ عشف ًباهیذ کٌٌذُ تش خَاّذ ثَد

 
اصدٍاج ّبی فبقذ ساثغِ صًبضَیی ایي سٍصّب ثحث ػوَم ضذُ است. ثِ ّویي 

خبعش تػوین گشفتین ثِ ایي هَضَع ثپشداصین کِ ٍاقؼبً چِ هیضاى ساثغِ 

یؼی ثِ حسبة هی آیذ؟صًبضَیی عج  

 
کبسضٌبسبى هسبئل جٌسی توبیل چٌذاًی ثشای تؼییي حذ کفبیت ساثغِ صًبضَیی 

ًذاسًذ چَى ثبػث هی ضَد خیلی صٍج ّب فکش کٌٌذ ساثغِ جٌسیطبى کبفی 

ًیست یب خیلی ّبی دیگش تػَس کٌٌذ کِ ثیص اص حذ ساثغِ صًبضَیی 
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دس سبل، اصدٍاج ثذٍى ساثغِ  هشتجِ ساثغِ صًبضَیی ۰۱داسًذ.دسحبلیکِ کوتش اص 

صًبضَیی ثِ حسبة هی آیذ، یک تب دٍ هشتجِ ساثغِ صًبضَیی دس ّفتِ هتَسظ 

هیضاى ساثغِ صًبضَیی ثِ ضوبس هی سٍد.ساثغِ صًبضَیی ثشخالف ٍیتبهیي ّب 

حذاقل ًیبص سٍصاًِ ًذاسد. اگش ّش دٍ عشف عَسی کٌبس ثیبیٌذ کِ هطکلی ثب 

ذاضتِ ثبضٌذ ػبلی است! اهب هؼوَالً ایي هطکل اصدٍاج ثذٍى ساثغِ جٌسیطبى ً

ٍجَد داسد کِ یکی اص دٍ عشف اص کیفیت یب کویت ساثغِ صًبضَیی سضبیت 

دسغذ اص صٍج ّب هی گَیٌذ  ۴۱ًذاسد ٍ دیگش حبضش ثِ کٌبس آهذى ًیست.فقظ 

کِ اص ساثغِ صًبضَیی دس اصدٍاجطبى سضبیت داسًذ. ثبایٌکِ خیلی اص هطکالت 

داسٍّب دس پبییي آٍسدى هیل جٌسی ًقص داسد، هثل ثشخی  پضضکی یب ثشخی

قشظ ّبی ضذافسشدگی یب ثشخی قشظ ّبی ضذحبهلگی، اکثش هطکالت ثِ 

 .خبعش تفبٍت دس اًتظبسات ٍ تَقؼبت دٍ عشف است

 
هبِّ داسًذ هی  ۶سبل است ثب ّن اصدٍاج کشدُ اًذ یک دختش  ۵صٍجی کِ 

سخت است کِ ثشای ساثغِ  گَیٌذ دس ایي صًذگی پشهطغلِ اهشٍص خیلی

صًبضَیی ٍقت خبلی کٌٌذ. آًْب هی گَیٌذ خیلی خَش ضبًس ّستٌذ کِ هی 

ثبس دس هبُ ساثغِ صًبضَیی داضتِ ثبضٌذ. ایٌکبس سا هؼوَالً ٍقتی  ۳یب  ۲تَاًٌذ 

ثچِ خَاثیذُ است اًجبم هی دٌّذ اهب ثیطتش ٍقت ّب ٍقتی یکی اص آًْب هی 

ت فبحطی کِ ًقص هشداى ٍ صًبى دس دِّ ّبی خَاّذ دیگشی هیل ًذاسد.تغییشا

اخیش داضتِ است اًتظبسات اصدٍاج ٍ ثِ دًجبل آى احسبسبت هشثَط ثِ ساثغِ 
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صًبضَیی سا تغییش دادُ است.ٍقتی ثِ ًسل پذساًتبى ًگبُ کٌیذ هی ثیٌیذ کِ ثشای 

آًْب ایٌقذس سخت ًجَد. اهب دس سٍاثظ اهشٍص ثبایٌکِ آصادی ثیطتشی ٍجَد داسد 

ّوِ چیض هطکل تش ضذُ چَى دٍ عشف ّویطِ ثشای ّن تؼییي ٍظیفِ هی  اهب

کٌٌذ. کی صثبلِ ّب سا ثیشٍى هی ثشد؟ کی ثب گشیِ ثچِ ثیذاس ضَد؟ ٍ اهثبل آى. 

دسٍاقغ ثِ خبعش ّویي آصادی ثیطتش است کِ تضبد ٍ ًبسبصگبسی ثِ ٍجَد هی 

 .آیذ

 
کبسضٌبسبى ػقیذُ داسًذ کِ ػالٍُ ثش استشس ٍ خستگی، ػػجبًیت ٍ خطن ّن 

هی تَاًذ هَجت اص ثیي سفتي ساثغِ صًبضَیی ثیي دٍ عشف ضَد. اص ػَاهل 

دیگش دس اصدٍاج ّبی فبقذ ساثغِ صًبضَیی هی تَاًذ ثشآٍسدُ کشدى اهیبل جٌسی 

فشادی غیش اص ّوسش ثب پشًَگشافی )سبیت ّبی ایٌتشًتی( یب ساثغِ صًبضَیی ثب ا

ثبضذ.ثِ عَس کل، هطکالت یک صٍج ثیطتش هشثَط ثِ توبیالت جٌسی است تب 

اًجبم ساثغِ جٌسی. هیل ّیچ صٍجی ثشای ساثغِ صًبضَیی ّیچَقت ّوضهبى ٍ 

کبهل ًیست. سهض کبس ایي است کِ دٍ عشف ثتَاًٌذ ایي هَضَع سا ثیي خَد 

ساثغِ صًبضَیی داسد احسبس حل کٌٌذ.خیلی ٍقت ّب عشفی کِ هیل کوتشی ثِ 

هی کٌذ کِ دس ّش ثبس ساثغِ صًبضَیی هَسد سَءاستفبدُ قشاس گشفتِ است ٍ 

عشفی کِ هیل ثبالتشی داسًذ ّویطِ اص ساثغِ صًبضَیی هحشٍم است ٍ ّویي 

هسئلِ دػَاّب ٍ جذال ّبی ثیي آًْب دسهَسد ساثغِ صًبضَیی سا ثیطتش ٍ ثیطتش 

صًبضَیی ثیي آًْب کن کن اص ثیي هی سٍد ٍ ٍقتی هی کٌذ. ٍ ایٌجبست کِ ساثغِ 
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دیگش ساثغِ صًبضَیی دس کبس ًجبضذ، هحجت ٍ ػبعفِ هؼوَلی ثیي آًْب ّن اص ثیي 

هی سٍد: آى گشفتي دست ّب، خٌذیذى ثِ لغیفِ ّبی یکذیگش، ًطستي کٌبس ّن 

 ٍ ٍفبیی ثی ضًَذ، هی خطک حذ ایي تب سٍاثظ ٍقتی …سٍی یک ًیوکت ٍ 

ق پذیذ هی آیذعال سشاًجبم . 

 
تقشیجبً ًیوی اص جوؼیت ثبیذ ثشای ثشاًگیختي هیل جٌسی دس خَد تالش کٌذ. 

صٍج ّبیی کِ هیل جٌسی پبییٌی داسًذ ثبیذ تػوین ثگیشًذ کِ ایي هیل سا ثیطتش 

کٌٌذ. اگش غجش کٌیذ ٍ هٌتظش ثوبًیذ کِ ساثغِ صًبضَیی خَدش پیص ثیبیذ ٍ 

ذ، یؼٌی ثچِ تبى خَاثیذُ ثبضذ، تلفي ّوِ هَقؼیت ّب ثشای آى هٌبست ثبض

 ثِ ثبیذ ّب صٍج.آهذ ًخَاّذ پیص ّیچَقت صًبضَیی ساثغِ …صًگ ًضًذ، ٍ 

 گزاسًذ هی اًشطی ٍ ٍقت ّبیطبى ثچِ تشثیت یب کبسضبى ثشای کِ اًذاصُ ّوبى

 داضتي ثشای ّب ساُ ثْتشیي اص یکی. ثگزاسًذ ٍقت ّن خَد جٌسی صًذگی ثشای

ب ّوسشتبى ایي است کِ ٍاکٌص خَثی ثِ پیطقذم ث خَة جٌسی صًذگی یک

 .ضذى ّوسشتبى ثذّیذ

 هٌجغ:پشضیي ٍیک

 گرداوری و تبدیل بو کتاب الکترونیکی:سیدجوادمرتضایی ارزیل

بو وب سایت ماسربزنید.. اخبار. تصاویر. مقاالت .جهت دریافت کتابها  
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 میتوانید با ایمیل

Sunboys.online@yahaoo.com 

)پیامک(با ما در ارتباط باشید.09079994090ویاباشماره ی   

جهادگران مجازی پسران افتاب جامعو ی  

استفاده از کتابها در وبالگها و وبسایتها باذکرصلوات جهت سالمتی و ظهور صاحب الزمان)عج(وباذکر 
 منبع و نام نویسنده بالمانع میباشد.
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